Příloha č. 0850-18-P05

Rozpočtové opatření č. RZK/0194/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP01DVHEJ
název RO:
stručný popis:

RZK/0194/2018
Úprava výdajů v rámci závazného ukazatele "Příspěvky a dotace PO - ostatní" a přesun finančních
prostředků ve výši 3 186 000,- Kč z rozpočtu Odboru kultury a památkové péče do rozpočtu Fondu ZK,
(Odbor řízení dotačních programů)
Třídění podle rozpočtové skladby
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výdaje

poznámka

70891320

231 0090 003314 5331 000000000 0009100000306

0

-3 714 785 Příspěvky a dotace PO - ostatní

70891320

231 0090 003315 5331 000000000 0009100000000

0

528 785 Příspěvky a dotace PO - ostatní

70891320

236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000

0

3 186 000

0

0

Celkem

zdůvodnění:

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Financování krajských rozvojových
projektů

Rozpočtové opatření řeší snížení příspěvku na provoz u Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně, p. o. o 3.714.785 Kč. Jedná se o dotaci z MMR (podíl
EU a podíl SR) v rámci schváleného projektu „Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně – vybudování komplexního depozitního centra“.
Z výše uvedené částky se částka ve výši 528.785 Kč převádí na ORG
9100000000 (v rámci rozpočtu odboru KUL) na nerozepsanou rezervu určenou
pro příspěvkové organizace. Zbylá částka ve výši 3.186.000 Kč se převádí z
ORJ 090 (Odbor kultury a památkové péče) do ORJ 200 (Odbor řízení dotačních
programů), Fond ZK, ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.
Bez návaznosti
Odbor kultury a památkové péče
24. 9. 2018
PhDr. Romana Habartová
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

Odbor řízení dotačních programů
24. 9. 2018
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí

Ing. Anna Bajerová
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

